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          วันที่  เดือน      พ.ศ.   
1.  ช่ือ-สกุล ผู้ขอทุน (ตัวบรรจง)                                                                         อายุ           ปี 
     วัน-เดือน-ปีเกิด       เลขที่บัตรประชาชน                                                                       
     ท่ีอยู่ปัจจุบัน                                                                           
      ท่ีอยู่ตามภูมิล าเนา             
      โทรศัพท์                               E-mail                                                                                                
     ก าลังศกึษาอยู่ชัน้           สถานศกึษา                                                
     คณะหรือสาขา                          ท่ีอยู่สถานศกึษา                        ต าบล/แขวง                         
     อ าเภอ/เขต                                               จังหวัด                                             รหัสไปรษณีย์                          

     สถานศกึษานีมี้ชัน้เรียนสูงสุดคือ        ป.6            ม.3          ม.6           ปวช.           ปวส.              ปริญญาตรี 

2. ช่ือ-สกุล บิดา       อายุ     ปี            ยังมีชีวติอยู่          ถงึแก่กรรม 
    อาชีพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1.      รับจ้าง (โปรดระบุงานที่ท าโดยละเอียด)     ต าแหน่ง                               
 2.      รับราชการ ต าแหน่ง                                  
 3.      ค้าขาย ระบุสินค้าที่ขาย            
 4.      ท านา       ท าไร่       ท าสวน (ระบุ)                                         

5.      อาชีพอ่ืนๆ (ระบุ)         
6.  รายได้ วัน/เดือนละ    บาท 

    สถานที่ท างาน         จังหวัด     

3. ช่ือ-สกุล มารดา           อายุ      ปี          ยังมีชีวิตอยู่            ถงึแก่กรรม 
   อาชีพ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 
 1.      รับจ้าง (โปรดระบุงานที่ท าโดยละเอียด)     ต าแหน่ง                               
 2.      รับราชการ ต าแหน่ง                                  
 3.      ค้าขาย ระบุสินค้าที่ขาย            
 4.      ท านา       ท าไร่       ท าสวน (ระบุ)                                         

5.      อาชีพอ่ืนๆ (ระบุ)         
6.  รายได้ วัน/เดือนละ    บาท 

    สถานที่ท างาน         จังหวัด     

4. ผู้ขอทุนอาศัยอยู่กับ    บิดา         มารดา            บิดา-มารดา   
                    ญาติ / ผู้อุปการะ มีความสัมพันธ์เป็น                                อาชีพ                 
                                        รายได้ วัน/เดือนละ     บาท  
5. สภาพท่ีอยู่ปัจจุบัน   บ้านและที่ดินของตนเอง                 บ้านของตนเองแต่ที่ดนิของคนอ่ืน       บ้านผ่อนส่ง 
     บ้านเช่า / ห้องเช่า / หอพัก ระบุค่าเช่า เดือนละ             บาท 

 อ่ืน ๆ  (เช่น วัด, บ้านพักคนงาน)        
   บ้านท่ีอยู่อาศัยมีอุปกรณ์ดังนี ้(ตอบได้มากกว่า 1 ทางเลือก) 
           เคร่ืองซักผ้า          แอร์                      คอมพวิเตอร์             
           รถยนต์                รถกระบะ               รถแทรกเตอร์           รถอีแต๋น         อ่ืนๆ (ระบุ)                                        
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www.tiscofoundation.org 

มูลนิธิทสิโก้ เพื่อการกุศล 

แบบฟอร์มการขอรับทุนเพื่อการศึกษา-ทุนใหม่ 

 
ต้องใช้แบบฟอร์มฉบับนีเ้ท่านัน้ 
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6. ที่ดินท ากินของครอบครัว (ตอบได้มากกว่า 1 ทางเลือก) 

           เป็นของตนเอง        ตรว./ไร่       เช่าผู้อ่ืน              ตรว./ไร่   ค่าเช่าราคาปีละ                     บาท 
7. ความสัมพันธ์ในครอบครัว (ระบุได้มากกว่า 1 ข้อ)  
            บิดามารดาอยู่ด้วยกัน  หย่าร้างกัน           บิดา/มารดาท างานต่างจังหวัด/ต่างประเทศ         
            บิดามีภรรยาใหม่         มารดามีสามีใหม่         บิดาขาดการตดิต่อ     มารดาขาดการติดต่อ  
            บิดาถูกจ าคุก                มารดาถูกจ าคุก      บิดาบวช          มารดาบวช   

 

8. จ านวนพี่น้อง      คน    แยกไปมีครอบครัวหรือแต่งงาน      คน  ดังรายช่ือต่อไปนี  ้

 

ล าดับที่ เพศ ช่ือ/นามสกุล อายุ 
การศกึษา
ระดับชัน้ 

อาชีพ/
ต าแหน่ง 

สถานที่ท างานหรือ 
สถานที่ศกึษา 

(กรณีก าลังศึกษาอยู่ ) 
       
       
       
       
       
       

 9.  ผู้ขอทุนได้เงนิมาใช้จ่ายวันละ                     บาท     

10.  ปัจจุบันผู้ขอทุนได้รับทุนต่อเน่ืองอ่ืนๆ (ระบุช่ือทุน)                                 ทุนละ       บาทต่อเทอม/ปี 

11.  ปัจจุบันผู้ขอทุนหรือพี่น้องของผู้ขอทุนท่ีก าลังศกึษาอยู่ ได้รับทุนกู้ยืม กยศ. หรือ กรอ.บ้างหรือไม่   
           ไม่มี       มี จ านวน       คน   ระบุช่ือ                                                                    

12. ในปีการศกึษาหน้า ผู้ขอทุนจะศกึษาต่อในระดับชัน้                                             

 ศกึษาต่อสถานศกึษาเดมิ              ย้ายสถานศกึษาใหม่ ไปศกึษาต่อที่                  

 
13. หลังเลิกเรียน / วันหยุด / ปิดเทอม 
           ไม่ได้ท างานหารายได้พิเศษ     ท างานพเิศษ ระบุงานที่ท า                 รายได้วันละ/เดือนละ                     บาท 

 
 ส าหรับนักเรียนท่ีจะศกึษาต่อในระดับปริญญาตรี  จะต้องเขียนจุดมุ่งหมายในอนาคตของนักเรียนเม่ือส าเร็จการศกึษาแล้ว 
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กรณีที่ย้ายสถานที่เรียนตามระดับการศึกษาที่สูงขึน้ ผู้ขอทุนจะต้องส่งหลักฐานการเข้าเรียนสถานศึกษาใหม่ให้มูลนิธิฯ ทราบ  
โดยระดับ ป.6 / ม.3 ต้องส่งภายใน 15 พฤษภาคมของทุกปี  และ ม.6 / ปวช. / ปวส. ต้องส่งภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี มิฉะนัน้ถือว่าสละสิทธ์ิ  

(กรุณาดรูะเบียบการขอรับทุนเพื่อการศึกษา ข้อ 7. กรณีการเปล่ียนสถานศึกษาของผู้ขอทุน) 

  14. ผู้ขอทุนทุกระดับชัน้ (ยกเว้นระดับประถมศกึษาปีที่ 5) เขียนประวัตขิองตนเองพร้อมเหตุผลในการขอรับทุนการศกึษา สภาพความเป็นอยู่  

และปัญหาในครอบครัวโดยละเอียด ประมาณ 1 หน้ากระดาษ และส าหรับผู้ขอทุนในระดับชัน้มัธยมศึกษาปีท่ี 6 / ปวช. / ปวส.      

ต้องเขียนเป้าหมายในการขอรับทุนเพื่อการศกึษาต่อในระดับอุดมศกึษาด้วย   

 หมายเหตุ : เพ่ือให้มลูนิธิฯ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมลูส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามท่ี พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลก าหนด       

จึงขอความร่วมมือจากผู้ขอทนุ กรุณาอย่าระบุข้อมลูส่วนบุคคลท่ีเป็นข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น ข้อมูลเชือ้ชาติ ศาสนา สุขภาพ     

และความพิการ หรือสุขภาพจิต เป็นต้น ของผู้ขอทุน รวมถึงบุคคลในครอบครัวของผู้ขอทุน และบุคคลที่สามอ่ืนใด มาในแบบฟอร์มฉบบันีแ้ละในข้อนี ้      

โดยหากตรวจสอบพบวา่ ผู้ขอทนุมีการระบขุ้อมลูดงักล่าว ทางมลูนิธิฯ จะด าเนินการลบ ท าลาย หรือท าให้ข้อมลูนัน้ไม่สามารถน ากลบัมาใช้งานได้อีกทนัที 
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15. ส่วนนีอ้าจารย์ผู้ดูแลทุนเป็นผู้ให้ความเห็นว่าเพราะเหตุใดผู้สมัครจึงควรได้รับทุน (โดยเฉพาะระดับประถม มัธยม และอาชีวศึกษา)      
โดยความเหน็นีมี้ส่วนส าคัญต่อการพจิารณาทุนของผู้ขอทุน 
หมายเหตุ : เพ่ือให้มลูนิธิฯ สามารถเก็บรวบรวม ใช้ และ/หรือเปิดเผย ข้อมลูส่วนบุคคลได้อย่างถูกต้องเป็นไปตามท่ี พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมลูส่วนบุคคลก าหนด        
จึงขอความร่วมมือจากอาจารย์ กรุณาอย่าระบุข้อมลูส่วนบุคคลท่ีเป็นข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data) เช่น ข้อมูลเชือ้ชาติ ศาสนา สุขภาพ    

และความพิการ หรือสุขภาพจิต เป็นต้น ของผู้ขอทุน รวมถึงบุคคลในครอบครัวของผู้ขอทุน และบุคคลท่ีสามอ่ืนใด มาในแบบฟอร์มฉบบันีแ้ละในข้อนี ้   
โดยหากตรวจสอบพบวา่ อาจารย์มีการระบขุ้อมลูดงักล่าว ทางมลูนิธิฯ จะด าเนินการลบ ท าลาย หรือท าให้ข้อมลูนัน้ไม่สามารถน ากลบัมาใช้งานได้อีกทนัที 
 

ข้าพเจ้า                                          ต าแหน่ง                                                   
หมายเลขโทรศัพท์                   Email                                                                มีความเหน็ดังนี ้
 
               

               

               

               

               

               

               

        
16. เอกสารประกอบแบบฟอร์มการขอรับทุน (กรุณาแนบเอกสารให้ครบถ้วน เน่ืองจากมีผลต่อการพจิารณาให้ทุน)                                               

           ส าเนาบัตรประชาชน                 หนังสือรับรองสถานภาพนักเรียน/นักศกึษา     ส าเนาผลการศกึษาเทอมล่าสุด   
           จดหมายรับรองความเหน็จากอาจารย์ที่ปรึกษา (ส าหรับระดับอุดมศกึษาเท่านัน้)        รูปถ่ายสภาพบ้านของผู้ขอทุน                                        

 เขียนเล่าประวัติและสภาพความเป็นอยู่ 1 หน้ากระดาษ (ยกเว้นระดับประถมศกึษา)  

 
ข้าพเจ้าในฐานะผู้ขอทุน ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเงื่อนไขในการขอรับทุนตามแบบฟอร์มฉบับนีแ้ละตามระเบียบ

การขอรับทุนเพ่ือการศกึษา ของมูลนิธิทสิโก้ เพ่ือการกุศล รวมถงึรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล 
ของมูลนิธิฯ ตามประกาศความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ www.tiscofoundation.org/pdpa2022/pdpa_privacy_notice_tiscof.pdf แล้ว 
และขอรับรองว่า ข้อมูลทัง้หมดท่ีได้ให้ไว้ในแบบฟอร์มนี ้เป็นความจริงทุกประการ 

 
 ลงช่ือ       ผู้ขอทุน  

 วันที่     เดือน         พ.ศ.      
 

ค ารับรองในส่วนนี ้ส าหรับกรณีท่ี ครู อาจารย์ สถานศกึษาหรือหน่วยงานผู้ดูแลผู้ขอทุนเป็นตัวแทนของผู้ขอทุนในการย่ืนขอรับทุน 
หรือย่ืนแบบฟอร์มหรือเอกสารอ่ืนใดซึ่งใช้ในการขอรับทุนแทนผู้ขอทุน 

ข้าพเจ้าในฐานะตัวแทนของผู้ขอทุนในการย่ืนขอรับทุน หรือย่ืนแบบฟอร์มหรือเอกสารอ่ืนใดซึ่งใช้ในการขอรับทุนแทนผู้ขอทุน   
ขอรับรองว่า ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบเงื่อนไขในการขอรับทุนตามแบบฟอร์มฉบับนี ้และตามระเบียบการขอรับทุนเพื่อการศึกษา
ของมูลนิธิทิสโก้ เพ่ือการกุศล รวมถึงรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของมูลนิธิฯ   
ตามประกาศความเป็นส่วนตัวบนเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ www.tiscofoundation.org/pdpa2022/pdpa_privacy_notice_tiscof.pdf แล้ว      
และขอรับรองว่า ข้อมูลทัง้หมดท่ีได้ให้ไว้ในแบบฟอร์มนี ้เป็นความจริงทุกประการ 
 

ลงช่ือ               ตัวแทนของผู้ขอทุน 
        วันที่     เดือน         พ.ศ.      
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